
f)

g)
h)

Objednávateť sa zaváanje používať zbemé nádoby zodpovedne , prípadné škody na nádobách , ich stratu či
odcudzenie nádob je povinn áotovitel'ovi nahradiť.
Nádoby na jedlé oleje a tuky musia mať omačenie ,, Materiál kategórie 3 - neurčené na l'udskri spotrebu".
Objednávatel' sa zavázuje neskladovať a neprimiešavať, do predmetu zmluvy jedlé oleje a tuky, zvyšky jedál
a iny odpad ako je dohodnuté v tejto zmluve a ak nedodrží triedenie odpadu a spósobí t}m škodu áotoviteťovi,
budri mu fakturované náklady za odstránenie vmiknutl_ich šk6d.

ČHnok IV.
Miesto a frekvencia plnenia predmetu zmluvy

Zhotovitel'a objednávatel'budri plniť svoje zm|uvné povinnosti s ričinnosťou odo dňa podpisu zmluvy

Miestom plnenia je prevádzka objednávateťa: Základná škola s Materskou školou Ružindol
Frekvencia zvozu odpadu ukladan ch do zbern; ch nádob bude dohodnutá podťa potreby na základe

telefonického / emailového hlásenia

ZD.íILUYAO ODBERE POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV
(kat. č. 20 0l 25)

článok I.
zmluvné stranv

Fidelity Trade,s.r.o.
Kornela Mahra 3, 9l8 0l Trnava
Branislav pleško

a)

b)

c)

Zhotovitel':
Adresa:
Zastupen :

tČo:
IČ ppH:

Telefón:

E-mail:

Objednávatel':
Adresa:
Zastipeny:
tČo:
DIČ:
Telefón:
E-mail:

Bankové spojenie: SK32 ].100 0000 0029 4306O7Z9- Tatra Banka

Zapisaná v oobchodnom registri Okresného s du Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:37463lT
ďalej len,,Zhotoviter")

50 254 08l
sK2120245875
Branislav Pleško 0908 466 206 - technické služby
Agrresa Gocníková 091l l 12243 - administratívne služby
f idelilvtradesro@8mail, com

a

základná škola s Materskou školou Ružindol
Hlayná 3l16,9l9 61 Ružindol
Mgr. Zuzana Galgóciová
36090344
2021496477
0331554 90 10 - p. Zanco Miloš
skolaruzindol@gmai l.com

článok V.
ostatné a záv erečné ustanovenia

a) Zhotoviteť_ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činnosti popísanej v tejto mtluve. S hlas
vydany OÚŽP v Trnave čislo: 02l20l8[Tl7,2,4 registráciu na Státnej veterinárnej a potravinovej správe SR č.

TRANl l4TT-SK.
b) Akékol'vck zmeny alebo iné doplnenia zmluvy budLi riešené formou dodatku.
c) Táto zrnluva sa uzatvára na dobu neurčitu s platnosťou a ričinnosťou dňom podpisu zrn|uvn mi stranami

d) Zmluvu možro ukončiť l) Dohodou oboch strán
2) V poveďou zo strany ričastníkov v dvoj mesačnej v povednej lehote, ktorá zaČÍna

plyn ť prv m dňom nasleduj ceho mesiaca po jej doručení
e) Zmluva je v,vhotovená v 2 exemplároch. z ktorych každá strana obdrží po l exempláre.
f) Zmluvné stran1"prehlasuj . že sa dókladne obomámili so zrnluvou auzailáraju ju bez nátlaku ana znak

suhlasu s jej obsahom ju oprávnení ásrupcovia vlastnoručne podpísali.

V Trnave, dila:

zhotovitef: Objednávatel':

I

(ďalej len,,Objednávatel"')

článok tl.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je odber použi|fch jedl ch olejov a tukov pod kat. číslom 20 01 25 v srilade s touto
zmluvou , platnou legislatívou a oprávneniami áotovitel'a.

článok IIt.
povinnosti zmluvn ,ch strán

a) Zhotovitel' sa zavázuje odoberať od objednávate|'a použité jedlé oleje a tuky a zabezpečiť jeho
áodnotenie/zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy.
Ku každému odberu použitého jedlého oleja áotoviteť vystaví objednávateťovi vážny lístok ato vdvoch
v,_ftklačkoch. Originál Vážneho lístku potvrdzuje auchová objednávateť ako prevádzkovatel' stravovacieho
zariadenia a kópiu áotoviteť ako prepravca . Obchodnl doklad je potrebné uchovať po dobu min. dvoch rokov
a zabezpečiť tak princíp vysledovanosti v zmysle platnej legislatívy.
Zhotoviteť odoberie jedlé oleje a tuky , ato zmiesta odberu - prevádzky/prevádzok objednávatel'a podťa
vopred dohodnutého harmonogramu.
Nádoby na zber požitého jedlého oleja a tukov poskytne objednávatel'ovi zhotovitel' a odoberie ich na v,j,menu
pln ch zaprázďne.
Použif jedl olej je potrebné zlievať do zbem ch nádob vychladnut a sceden od zvyškov potravín (mása,
zeleniny, strrihanky apod.) , Zároveň je neprípustné zlievať do nádob na zber použitého jedlého oleja
oplachovri vodu z um vania , fritéz, panvíc a in ch kuchynskl ch nádob.

b)

c)

d)

e)

]


